LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
Habilitações em “Ciências da Natureza e Matemática” e
“Ciências Agrárias” – Câmpus Dois Vizinhos
Processo seletivo 2014
Objetivo: o curso* é destinado à formação
alternância, ou seja, alternando entre
de docentes para os anos finais do
Tempo Universidade (TU) e Tempo
Ensino Fundamental e Ensino Médio
Comunidade (TC) de forma a promover
para atuarem nas escolas do campo
a integração do curso com o espaço de
(biologia, química, física e matemática –
onde o estudante é oriundo. O tempo de
na primeira habilitação – ou ciências
alternância será definido posteriormente
agrárias, na segunda habilitação) e em
em função das necessidades da turma.
processos educativos não formais Alternância: os estudantes participarão
(educação popular), destinado àqueles
ativamente no desenvolvimento do curso,
que tenham concluído o Ensino Médio.
assumindo
atividades
organizativas
* Desenvolvido em parceria com movimentos sociais
internas à turma (coordenação de turma,
do campo.
núcleos de base), bem como em seus
Processo seletivo: prova e análise de
locais e movimentos sociais de origem,
currículo
(experiência
e
memorial
que se constituem como processos
descritivo – conforme anexo ao edital)
educativos para a formação do
licenciado em Educação do Campo.
Prova (vestibular): matemática, português
e redação.

Bolsas: durante a realização do curso o
estudante poderá participar no Programa
Data da prova: 05 de março, às 14h, na
de Bolsas de Iniciação à Docência
UTFPR Dois Vizinhos (portões fecham
(PIBID). Há possibilidade também de
às 13h45).
outros tipos de bolsas de inclusão
oferecidas pela própria universidade.
Alojamento: os estudantes deverão
permanecer em alojamento comum
durante o TU em local próximo à UTFPR,
de forma a viabilizar o desenvolvimento
das atividades coletivas.
Vagas: 60/ano
Início das aulas (previsão): a partir de
07 de abril de 2014

Duração e estrutura: O curso terá
duração de quatro anos (oito semestres)
e o estudante deverá optar por uma das
habilitações ao final do terceiro semestre.
Será desenvolvido no regime de

Período de inscrições: 20 de janeiro de
2014 a 20 de fevereiro de 2014 por meio
do site www.utfpr.edu.br, em “Futuros
Alunos”, PROCAMPO 2014/1.

Documentação para inscrições: Após
realizar a inscrição, o candidato deverá
anexar a declaração (Anexo I), o
Memorial
Descritivo
(Anexo
II)
devidamente
preenchidos
e
a
documentação
comprobatória
referenciada no item 1, do edital,
entregando
no
Departamento
de
Registros Acadêmicos da UTFPR –
Câmpus Dois Vizinhos ou postar via
SEDEX, nos Correios até a data limite
de 20/02/2014, para o seguinte endereço:
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Câmpus Dois Vizinhos – A/C
Procampo, Estrada Boa Esperança, km
04, Bairro São Cristóvão, CEP
85.660.000 – Dois Vizinhos - PR.

inscrições
através
dos
seguintes
contatos:
amaro@assesoar.org.br;
fabianalavratti@hotmail.com;
spbonetti@hotmail.com ou através dos
telefones (46) 3524-2488 (Amaro) ou (46)
3536-8421 até o dia 12 de fevereiro de
2014.
A
etapa
preparatória
será
desenvolvida com base na estrutura
organizativa do curso. Além de se
preparar para o processo seletivo,
permitirá que o estudante conheça
melhor o curso que pretende ingressar.
Aqueles que não fizeram a inscrição no
processo seletivo poderão fazer durante
os primeiros dias da etapa preparatória,
com a ajuda dos organizadores da etapa,
mas é necessário que todos tenham em
mãos os documentos solicitados para
que possam efetivar a inscrição.

Maiores informações:
(46) 3536 8421
sidemar@utfpr.edu.br
cocam-dv@utfpr.edu.br
Etapa preparatória: entre os dias 17 e 27
de fevereiro. Além de se preparar para a
prova, a participação nesta etapa
somará 15 pontos no processo seletivo.
Haverá local para alojamento, mas é
necessário que o candidato providencie
colchonete, roupa de cama e materiais
de higiene de pessoal, além de
alimentos não perecíveis para lanches
durante o curso.
Em função da estrutura disponível, as
VAGAS são LIMITADAS. A contribuição
individual para alimentação e materiais
didáticos para os 10 dias de curso é de
R$ 100,00 (tudo incluso). Informações e

